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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.492
(54) Eljárás hidrogénátvivõ hidrogénezésre
(11) 225.493
(54) Antidepresszánsok, MAO-inhibitorok vagy szerotoninújrafelvétel-inhibitorok alkalmazása sclerosis multiplex (MS) és más demielinizáló állapotok kezelésére használható gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 225.506
(54) 3-Fenil-4-(4-metil-szulfonil-fenil)-2-(5H)-furanon alkalmazása
vastagbél-adenómák kezelésére használható gyógyszerek elõállítására
(11) 225.507
(54) Intermedierek félszintetikus taxánokhoz és eljárás elõállításukra
(11) 225.508
(54) Zónás eldobható abszorbens cikkek vizelethez és kis viszkozitású
ürülékhez

(11) 225.494
(54) Stabil, vizes alfa-interferon oldatkészítmények
(11) 225.495
(54) Ultrahang-kontrasztanyagokként alkalmazható gázelegyek

(11) 225.509
(54) Ragasztószalag simára kalanderezett hordozófelülettel és annak
alkalmazása

(11) 225.496
(54) Peptideket tartalmazó, nyújtott hatású gyógyszerkészítmények

(11) 225.510
(54) Kefe, különösen fogkefe

(11) 225.497
(54) Terminális differenciálódást indukáló vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.511
(54) Szerelvényelem hosszúkás csatornákhoz való csatlakoztatásra, és
eljárás a szerelvényelem elõállítására

(11) 225.498
(54) 1,2-Ditiol-3-tion-származékok, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás a hatóanyag és a készítmények elõállítására

(11) 225.512
(54) Vénastripper

(11) 225.499
(54) 3,5-Diszubsztituált és 3,4,5-triszubsztituált 2-izoxazolinok és
-izoxazolok, eljárás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.500
(54) 3-Helyettesített 3H-2,3-benzodiazepin-származékok, ezek elõállítása és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 225.501
(54) Kalkon-észterek és -komplexek, továbbá azok alkalmazása rákellenes és II. típusú ösztrogénreceptorokra antagonista hatású gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 225.502
(54) Eljárás 1-(amino-metil)-ciklohexil-ecetsav elõállítására, és a köztitermékek
(11) 225.503
(54) Új 2-(2-halogén-fenil)-2-[2-(2-tienil)-etilamino]-acetamidok és
eljárás elõállításukra

(11) 225.513
(54) Sztómaterápiás eszközhöz konvex szorítógyûrû és az eszköz testoldali eleme
(11) 225.514
(54) Kapszulareaktor és azt befogadó készülék
(11) 225.515
(54) Eszköz a nõi nemi szervek tényleges közösülés nélküli nemi érintkezés útján terjedõ fertõzése elleni védelméhez
(11) 225.516
(54) Abszorbens cikkek bõrápoló készítményt tartalmazó mandzsettákkal
(11) 225.517
(54) Eljárás és berendezés szennyvizek kezelésére
(11) 225.518
(54) Eljárás szennyvízek denitrifikálására
(11) 225.519
(54) Készlet a tízes számrendszer szerinti mértékegységek átváltásához és eljárás a készlet alkalmazására

(11) 225.504
(54) Új halogénfenil-[2-(2-tienil)-etilamino]-acetonitrilek és eljárás
elõállításukra

(11) 225.520
(54) Tanulási készlet névszóragozáshoz és eljárás alkalmazására

(11) 225.505
(54) Eljárás R-(-)-tamszulozin-hidroklorid elõállítására és új közbensõ
termékek

(11) 225.521
(54) Eljárás 7-nitro-9-(szubsztituált amino)-6-dezmetil-6-dezoxi-tetraciklin-származékok elõállítására

P190

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/5
Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások
(11) 225.522
(54) Eljárás intravénás kontrasztanyag használatára vetítõ mammográfiában

(11) 225.527
(54) Eljárás kalcium-poliszulfid-hatóanyagú peszticid készítmény
elõállítására

(11) 225.523
(54) Adszorbeált proteint és antitestet tartalmazó mikrorészecskék alkalmazása intranazális gyógyászati készítmények elõállításához

(11) 225.528
(54) Eljárás 4,5-dihidropiridazin-3(2H)-on-származékok elõállítására, új 4,5-dihidropiridazin-3(2H)-on-származékok és intermedierjeik

(11) 225.524
(54) Folyékony készítmények és tenzid/oldószer rendszerek
(11) 225.525
(54) Szinergetikus hatású fungicid keverék és alkalmazása
(11) 225.526
(54) Javított hatású csalétkes légyirtó készítmény és alkalmazása

(11) 225.529
(54) Tartós, töltelékes, száraz húskészítmény és eljárás az elõállítására
(11) 225.530
(54) Zárókupak palackhoz vagy hasonlóhoz
A rovat 39 db közlést tartalmaz.
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